
 
 

 

Deceuninck is een sterk Belgisch beursgenoteerd bedrijf met verschillende 

productiefaciliteiten in België en het buitenland. Zij produceren en verkopen 

bouwoplossingen voor binnen- en buitentoepassingen. In België zijn zij de nummer één in 

hun sector. Deceuninck is actief in meer dan 90 landen en telt meer dan 3600 medewerkers.  

De hoofdzetel is gevestigd in Hooglede-Gits.  

 

Vandaag zijn zij op zoek naar een (m/v)  

 

 

 

TALENT ACQUISITION PROFESSIONAL 

 

 
 

 

 

Doel van de functie: 

 

In deze functie bent u eindverantwoordelijk voor alle aanwervingen in België. U staat zowel 

in voor de strategie van de selectie- en rekruteringsactiviteiten als voor de effectieve 

operationele invulling van  de openstaande vacatures.  

U zal tevens instaan voor het tot stand brengen, het uitbouwen en het behouden van een 

uitstekend netwerk met de sector zelf, universiteiten, werving- en selectiekantoren en andere 

sleutelfiguren.  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 

 In deze functie zal u verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het op peil houden 

van de rekruteringprogramma’s, waarbij efficiëntie, consistentie en de opvolging van 

de overkoepelende strategische planning gewaarborgd worden.  

 U zorgt voor een doeltreffende workflow vanaf job aanvraag tot contractaanbieding (in 

samenwerking met de Compensation & Benefits Manager).  

 U staat in voor de werving en selectie van medewerkers over verschillende functionele 

domeinen heen en u zorgt voor een goed inzicht in de huidige en toekomstige 

behoeften van het bedrijfsleven.  



 
 

 U zorgt voor creatieve, aantrekkelijke en innoverende rekruteringscampagnes. U houdt 

hierbij rekening met de Marketing strategie van het bedrijf. Samen staan jullie immers 

borg voor de Employer Branding strategie.  

 U bepaalt zelf welke functies u zelf invult en welke worden uitbesteed aan externe 

partners. 

 U neemt de leiding betreffende verschillende rekruteringsprogramma’s zoals Young 

Graduates program, internationale aanwerving,… Campus recruitment en stages 

behoren ook tot uw takenpakket. 

 Bij de internationale rekruteringsmethodes draagt u bij aan de verdere digitalisering 

van het wervings- én inwerkingsproces.  

 Ook het opzetten – in samenwerking met de HR business partners – van een effectief 

en aantrekkelijk introductieprogramma behoort tot uw verantwoordelijkheid.  

 Daarnaast bepaalt u relevante KPI’s en analyses om de prestaties van de aanwervingen 

te meten en de kostprijs/budget van de aanwervingen te bewaken.  

 U rapporteert rechtstreeks aan de HR Manager.  

 

 

Uw profiel: 

 

 Voor deze functie zijn wij op zoek naar een sterke enthousiaste persoonlijkheid die 

zijn universitaire opleiding (Economie, HR, Psychologie, Sociale Wetenschappen, 

Marketing,…) combineert met minimum 3 tot 5 jaar werkervaring als recruiter – bij 

voorkeur in een internationale omgeving.   

 Als Talent Acquisition Professional bent u in het bezit van sterke communicatie- en 

presentatievaardigheden. U kan aantonen dat u creatief bent en affiniteit hebt voor 

Marketing. 

 U beschikt enerzijds over een hands-on mentaliteit en anderzijds over conceptuele 

capaciteiten.  

 Het opzetten van procedures en analytische projecten schrikken u niet af.  

 Ervaring met de sociale/digitale rekruteringstechnologieën is een must. 

 U bent bereid om af en toe te reizen. 

 U kan zich uitstekend uitdrukken in het Engels.  

 

 

Aanbod: 

 

Wij bieden u een stabiel bedrijf met internationale activiteiten. U komt terecht in een no-

nonsense bedrijfscultuur waar autonomie en persoonlijke betrokkenheid centraal staat. U 

krijgt de mogelijkheid om uw stempel te drukken op het rekruteringsbeleid van dit bedrijf. 

Doorgroeimogelijkheden zijn niet uitgesloten. U kan rekenen op een aantrekkelijk 

verloningspakket, inclusief representatieve bedrijfswagen. 



 
 

 

Interesse? 

 

Bent u geprikkeld door deze uitdaging en herkent u uzelf in dit profiel? Neem dan contact op 

met de consultants van Altior die ons bij deze rekrutering ondersteunen, of stuur meteen uw 

CV naar info@altior.be . Voor meer uitleg kan je terecht bij Bea Caenepeel, Partner bij Altior 

Executive Search Consultants op Tel: 056/62 26 30. 

mailto:info@altior.be

